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 گذאرش

 پيوٹر تي نت نوאن تجربا ۽ تحقيق ٿي رھيمه كهאڄ كل
 يڻهارجن کي پوري كرڻ الئ سنڌي ٻولي ه گئאنھ ،آھي

 . آهييك بنجي چوليٻ جي رٹمپيوكسائنسي אندאز ۾ 
 كيون ٿا ته پوء ڀال اري אدب ۽ كلچر جي دعوهאسان سگ

ميوאري אسان ذ جڎھن ته אھا .ڇو پوئتي رھجي وڃون
ھن جي ناھي پر אھا ذميوאري אنھن نالي ڑن ننڍڙن ماڻهج

 אدب ۽ ثقافت جي ، ئكٺين אدאرين جي آھي جيكي ٻول
نالي تي  قائم آھن پر אفسوس سان چوڻو ٿو پوي ته אنھن 

אدאرن جو . صرف ۽ صرف نوكري ٿا كن אدאرن جا سربرאه،
آھي بچيو ھيو ِ 

۽ پنھنجي جي  حاصل كته صرف  سركار جي ھر آسائش
 אدبي ۽ ،سنڌي سماج علمي .جياڙאئهشخصيت جو رعب ج

ي جي كري تباھي جي هثقافتي אدرن جي بي توج
  ھيل تائين אسان کي ۽.  وڃي رسيو آھي تيكناري

 !אوھان كڎھن سوچيو آھيھي ؟  سنڌي אدب کي مليو ڇا
ھھڑي كامورא كلچر ۾،  ي؟هٿو سگ پر אسانکي ملي به ڇا

ھي ۽ אن ُ  אكجهه به ن ٿيون پر كم كجنوكريون ته 
  ؟رجي ٿوهسان الڳاپيل كيترאئي سوאل آھن جن جو حل گ

ٰ  ي

                                   يا אنھن جي سربرאھن جو كم باقي وڃي א

        نٿو ٿئي 
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ٻولئ سان خدא كارڻ  محبت كرڻ وאرא ماڻھون ته ويچارא 
. אنكري ٻولي يتيم ٿي وئي آھي .אكثر مري ويا آھن

ٻولئ جي  تحقيق توڙي كمپيوٹر جي حوאلي سان پيش 
  . بچي آھيپاڇيرفت وڃي 

אسان ھي  الئ منھن ڏيڻ  دنيا جي مقابلن سانجديد
אدאر

            پليٹ فارم تان 
 جي يאدאريو پنھجي مڑسئ سان قائم كيو آھي ھن 

آن الئين كيترא ئي پروگرאم ترتيب سان َ    א
، אيلسا سچل جو رسالو، شاھ جو رسالو:ڑوכهج: ڏنا آھن

ھك ،  جو رسالوهشاترجمو كيل  ۾ يقاضئ جو אنگريز
ه ھيل تائين آيل سچل جي ٻئي كوشش אھا كئي آھي ت

كتابن مان كافيون گڎ كري ھك موجود شاعري تي 
 ترتيب ڏنو آھي ۲سچل جون كافيونe-book  ۳אلڳ

 ۾ عنايت ميمڻ جو كتاب אنکان عالوه جديد شاعري
ڇھ  ۽ אستاد بخاري جي شاعري مان محبتون ۽ فاصال

 جي فارم ۾ ڊאئون لوڊنگ جي e-book كمپور كري سٹا
  . الئ موجود آھن

. אميد ته אوھانکي אسانجي ھئ كوشش ضرور وڻندي
ه وڻي ته روאئتي سستئ جو مظاھرو نه كندא پر هجي ڳال

بر وقت پنھنجي چڱي يا بري رאء جو אظھار كندא ته 
אن . ونهجئين אسان پنھنجن غلطين جو אزאلو كري سگ

 خاص كري ،يسلسلي ۾ وڌيك گذאرش אھا كرڻي آھ
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 ته ھو مھرباني كري ،سنڌ کان ٻاھر رھندڙ دوستن کي
 دلئ جو هسنڌي ٻولئ جي فروغ ۽ ترقئ الء پنھنجي زند

مظاھرو كري سنڌي ٻولي کي عام فھم بڻائن ته جئين 
ڇو ته  نه صرف سنڌي ٻولي جي بقاء . يهٻولي بچي سگ

الء جوڙيل אدאرא אپاھج ٿي ويا آھن پر سنڌي ٻولي جو 
ھن وقت جديد دنيا جي . ه دאء تي لڳل آھيمستقبل ب

ڻ گھرجي ڇو ته جيستائين ه کي مذאق نه سمجزچيلئنج
אسان جديد دور جي تقاضائن موجب ٻولئ جي ھن 
אليكٹرאنك سسٹم تحت وאھر نٿا كيون تيستائين 
ٻولئ جو بچاء ممكن ئي ناھي אن كري سنڌي ٻولئ 

۽ رجي هجي وאرثن کي پنھنجي بلبوتي تي ٻولي بچائڻ گ
كمپيوٹرجي دنيا ۾ آيل موאد کي   ھھڑي نموني سان

رجي ته جئين אسان پنھنجي ٻولي ۽ هپروموٽ كرڻ گ
 .ون هثقافت پاڻ بچائي سگ

 جي موאد کي אستعمال كرڻ ، ڇاپڻ، ورهائڻ  كتابهن
جي سڀني  ۾ אستعمال كرڻ غيرهيا كنھن ريسرچ ورכ و

 آئ رفرنس ۾ رڳو אيترو عرض آهي ته. کي אجازت عام آهي
  . کي ياد ضرور كيو وڃيٹي אسكالرس

      جيند אحمد فاروقي 

 ٢٠٠٦ ڊسمبر ٣         
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ك ته هو پروفيشنل אستاد هو، ٻيو ته ڄڻ  ُ                                                        هو ڊبل אستاد هو،

ُ                     هن جي ڏאت ڏونگرن کي 

  شاعر۽ عظيم ماڻھو عظيم 

  אستاد بخاري
 ه

هو صرف ٻن ٹن هزאر شاگردن جو . هن جو نالو ئي אستاد هو
. نه پر، سموري سنڌ جو אستاد هو
هاڻي توهان . ن ال ڏڍ هئيهڏאكائي ڇڎيندي هئي ۽ אٻوج

ع جي جنوري مهيني ۾ 1930 ويا هوندو ته سنبلكل سمجهي 
 غالم چانڈيو ۾ سيد حاجن شاه ٺ تاريخ دאدو ضلعي جي ڳو16

 جي “אستاد بخاري”جي گهر ۾ جنم وٺندڙ سيد אحمد شاه 
  .ڳالهه پئي هلي

جيئن ته אستاد پنهنجو ٻالكپڻ دريا ويجهو، كانھن جي אڇن 
کيتن ۾ گلن ۽ سرنھن، ٻاجهر، جوئر، كڻك توڙي مٹرن جي 

ڊكندي ڊوڙندي گذאريا، אن كري سندس طبيعت ۾ رنگيني ۽ 
هو ننڍپڻ کان ڏאڍو . ميٺاج جو سمائجي وڃڻ فطري عمل هو

ذهين هيو، تعليمي لحاظ کان پهرين درجي کان سنڌي 
אستاد، عالم ، . فائينل تائين پھرين پوزيشن کڻندو رهيو

۾ ع 1946 فاضل ۽ אديب وאريون ڊگريون حاصل كرڻ کان پو
پر هر كو . پھرين نوكري روينيو کاتي ۾ تپيدאر طور كئي

ڄاڻي ٿو ته هن نوكري ۾ رهي، كير كيترو به چاهي، كنهن 
אن كري אستاد جي . درد مند جي دوא نٿو كري سگھي
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كا علم אدب جي  ت ۽ هر אها خوبي موجود آهي، ج ُ                                                 جمال

طبيعت کي به هي نوكري بلكل كونه وڻي ۽ جلد ئي هو 
. אدאري کان ناتا ٹوڙي تعيلم کاتي سان رشتو جوڙي ويٺو

ئمري אستاد بڻجي مستقبل جي معمارن کي سکيا אستاد پرא
ع ۾ شاگردي 1946هونئن ته אستاد شاعري . ڏيڻ شروع كئي

ع ۾ جڎهن کيس 1951وאري زماني کان شروع كئي هئي، پر 
אيليسمينٹري كاليج ميٺاڻي ۾ ٹريننگ وٺڻ ال موكليو ويو، 
جتي کيس نامور شاعر عبدא אثر جي صحبت نصيب ٿي ته 

سندس من ۾ متل مانڌאڻ . در جي ڏאت تڑپي אٿيאستاد جي אن
نيٺ אٻري ٻاهر نكري پئي، مشاعرن جون محفلون مچي 

אستعمال “ دردي”۽ “  آسي”پهريون אستاد پنهنجو تخلص . ويون
  .سڎאئڻ تي رضامند ٿيو“ אستاد ”كيو، پر پو جلد ئي پاڻ کي 

אستاد جي شاعري جي كچي كلي کڑي گل ٿي پئي، 
אستاد ڌرتي، دل . موري سنڌ ۾ وאسجي وئيجنهنجي خوشبو س

سندس گيت نگر نگر . وאرن ۽ سونهن جو شاعر بڻجي ويو
سچ ته אستاد جي شاعري ۾ سالست، بالغت ، . گونجڻ لڳا

ي ي
 دنيا ۾ هك شاعر کي אعلى درجي ۽ مقام تي آڻي بيهارڻ ال

ستاد جي شاعري مان جماليت אئين א. مقرر كئي وئي آهي
אڀري نكري ٿي جو محسوس ٿئي ٿو ڄڻ هاڻي هاڻي سونھن 
مشك عنبر سان وهنجي سھنجي ريشم جو ڀرت ڀريل رنگين 
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ُ                                           ته هو شيخ אياز کان وڏو شاعر ۽ لطيف ثاني آه

אستاد نه صرف سونھن پرست هو، پر . پڑو אوڙهي آئي آهي
ياد ٿو אچي ته אستاد . ڌرتي کي پنھنجي سرتي بڻائي ويٺو هو

جي אرپنا كجهه هن طرح “ ــــــ سرتيڌرتي ” پنهنجي كتاب 
  :كئي آهي

 پنهنـجي دل جي نالي
  منهنجي دل دאدو آهي

 دאدو سنڌ جي دل آهي
 ۽

  سنڌ وري كائنات جي دل آهي

هن مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته אستاد رڳو سنڌ ال نه پر 
 جي گولي تي آباد ٹئين درجي جي ماڻهن ال ڌرتي سموري

و سموري كائنات جو شاعر آهي، پر هن كڎهن تڑپيو آهي ه
هاڻي به كجهه حال حيات شاعرن (به אها دعوى نه كئي هئي 

אستاد .  ي) جيان
ته كڎهن به پاڻ کي وڏو شاعر به محسوس نه كيو، هو هر نئين 
لکندڙ سان بنا كنھن هت ڀيد ۽ فرق ڏيکارڻ جي אئين ئي 

.  ۽ אكير مان ملندو هو، ڄڻ پاڻ به אنهي ٹهي جو آهيسك
جڎهن ته אسان جا گهڻا سينئر جونيئرن کي منهن پري كري 

אن ڀيٹ ۾ אستاد ته هر هك کي ڀاكر . آڳرن جو هٿ ڏيندא آهن
אدبي كسوٹي . هو هك عظيم شاعر هو. ۾ ڀري وٺندو هو
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ُ                                                       אستاد بخاري نه صرف الئق אستاد ۽ سٺو شاعر هيو، پر هو هك 

موجب عوאمي شاعر ئي سڀني کان وڏو شاعر هوندو آهي، ڇو 
وقت . ته عوאم جنهن کي گهڻو مان مرتبو ڏئي אهو ئي وڏو آهي

ثابت كيو آهي ته אستاد جي شاعري هر هنڌ، پڑهيل ۽ אڻ 
پڑهيل ۾ אيتري ئي مقبول آهي، جيتري شاه عبدאللطيف 

אستاد پروفيشنل .ڀٹائي جي شاعري عوאم ۾ مقبول آهي
حساب سان سورنھن سال گلن جھڑن ٻارڙن جي تربيت كرڻ 

هن دورאن . ع ۾ ليكچرאر ٿيو1963 پهريون سيكنڈري ۽ کان پو
هن ڊگري كاليج الڙكاڻو ۽ ڊگري كاليج دאدو ۾ خدمتون 

ليكچرאر کان پو אسسٹنٹ پروفيسر به بڻيو، . سرאنجام ڏنيون
سندن علمي .  سالن جي ڄمار ۾ رٹائر كيائون60جنهن تان 

خدمتن عيوض سنڌ سركار ڊگري كاليج دאدو جو نالو אستاد 
   .خاري ڊگري كاليج رکيو آهيب

هن پنھنجن كيترن ئي گيتن جون . سٺو موسيقار پڻ هو
אستاد سموري حياتي شاعري جي جهول . ڌنون ترتيب ڏنيون

شاعري سندن رت ۾ رڌم بڻجي . ۾ تازא توאنا گيت ڀيٹا ڏنا
بلڈ كينسر جھڑي موذي مرض ۾ אستاد بخاري . ڊوڙندي رهي

مبتال ٿي چكو هيو، سالن کان چنبڑيل كينسر جا جرאثيم 
پر پاڻ كڎهن به هنيان نه . سندس حياتي پيئندא رهيا

موت . مرכ سندن چپن تان كڎهن مٹجي نه سگھي. هاريائون
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سان وڙهندي אستاد لنڈن مان بلڈ ٹرאنفريشن به كرאئي، پر 
ن ٹك ٻڌي بيٺو رهيو ۽ موت جو رאكاس سندن حياتي مٿا

ع ۾ אوچتو ڀڑكو کائي אستاد جي حياتي 1996  آكٹوبر9نيٺ 
אها شام سمنڈ ماٺيڻو ٿي ويو، وڻ ٹڻ . کي جهپي אڏאمي ويو

אدאس نظر אچڻ لڳا، پکين جي نڑين ۾ سندن التيون אٹكي 
بيهي رهيون، سنڌ سموري سوڳوאر بڻجي وئي ۽ هينئر جڎهن 

 אستاد جي شاعري ساڳي  سال گذري چكا آهن تڎهن به13
  .پاٻوهه ۽ شوق سان پڑهي ويندي آهي

  .سچ ته ڏאت אمر آهي





 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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١ 

        ھاڙھه א ،چي ويو آَ، ھا

          ذبات به א
َ                    ڊوڙن ٿا كـكـر אڀ تي ُ

ُ          ڌمان به אُ  א

 ،ڑھي ويو آـــدرياھ چ
 ،ن ٿاـامـڀُـج

 ، 
 ،ڏي ولرن جا ولر تو

 .ڏאمن ٿا
 
 
٢ 

 ،ته ناھيان جو، آئينو
 ،אچرج ۾ אکيون کوليو
 .تو ڏאنھن ڏسان ويٺو
 ،ھكـ حور جي پاسي ۾
 ،محشر جي دالسي ۾

 .وسكـان ۽ سكـان ويٺو
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٣ 

 ،تون ريت تتي آھين
 ،ڄڻ باھه وتي آھين

 !وسكـار سان مل ڌرتي
 ،ماسوؤجو چاھه جو چ

ُ                       تنھن تنھنجو وتو پاسو َِ
ُ                    אٿ پيار سان مل ڌرتي ُ

ُ  جِ  چ          پئي پو ن

، 
 ! 

  
  
٤ 

 ،بيچين طبع چنچل
 ،لهجيئن روكـ אيئن אڻج
 !جذبات وتي آھين

 ، אچج كـڇ ۾،مان كـاڇو
 ، كـڇ ۾َ

 .برسات ندي آھين
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٥ 
 ، ٿي زور ڀريسكـ جيئن

 ،دل تيئن ٿي شور كـري
 .ته ماٺ كـري ويٺس

ِ  كِ      الالڻ ڇ
ُ  س

ُ                    نئين گاج سكـي پئي آ

َ            ڳل تنھنجا ص

 ،ـي تنھنجي
 ،رھاڻ سڎي تنھنجي
 .توڙي جي پري ويٺس

 
 
٦ 

، 
 ،منڇر به لھي وئي آ

 .ٿئي مينھن جو وسكـارو
 ،چپ چاپ منھنجا تتا تاسا
 ،فا پياسا

 .كـو نينھن جو وسكـارو
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٧ 

 ،نچي ٿي پئي ھير ئھ
 ،ھو سير نچي ٿي پئي
 !אچ پاڻ به يار نچون

      ٿ چاه  א

 

 ، جون چانڈوكـيونَُ
 ،אڄ رאت سڄي ڏوكـيون
 !ٻي رאت بچون نه بچون

 

٨ 
 ، ٿي ڇيٹ لڳي،ھي ڇيٹ

 ، ٻيٹ لڳي،۽ پيٹ ٿو
 .۽ سنڌ آ سنڌ ندي

جي،ھكـ جو ٻيو جيڎي ، 
 ،تعريف كـريان كـھڑي

 . ٻي روح رتي،ھكـ جند
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٩ 

 ،אچي منھن پيورستي ۾ 
 ،سو باغ אكـيلو ھو

 .صوفن جو ۽ אنبن جو
 ، ٻير جو لوڙھو ھو“ھنين”

 ،אک گھور گليلو ھو
 ،مان گھر ميون جو

 
 
١٠ 

 ،كـو كـڻكـ جو دאڻو ھو
 ،يا ننڍڙو ھندאڻو ھو
 .يا אنب پكـو ھو

 ،ُ                حوא جي ھٿن אلري
 ،آدم جي چپن چنبڑي
 !جنت ۾ چکيو ھو جو

 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري

gend of Sindh www.itsgrouplrk.com 

 
١١ 

 ،אنگور ڇڳا گفتا
 ،ا تنھنجامحبوب مٺ

 !مخمور ٿيان نه ٿيان
 ،فردوس جي آڳر ۾

 ،ھكـ حور جي ڀاكـر ۾
 !مسرور ٿيان نه ٿيان

 
 
١٢  

ن َ                   ھكـ ڀل جي حوאلي سا ،   ُ

 ،אندאز نرאلي سان
 .آدم جو قصو نكـتو

 ،محفل ۾ ته مركـي پيس
 ،پر دل ۾ لڄي ٿي پيس

 .ڄڻ منھنجو قصو نكـتو
 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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١٣ 

 ، جانئسسئي جان يا سھڻ
ِ                 يا منھنجي جلئي ج

  ھ

 ، جاني
 !معلوم ٿيو ته ماندي آن

 ، جي برقعي ۾هبيگنا
 ،ت جان جي جوکي ۾ِ

 !كـنھن عشق ته آندي آن
 
  
١٤ 

 ،لوڌيون مون אدאسايون
 ،ٹاريون مون نرאسايون

 !אميد جو آئي آن
 ،مر پاتيهموسم آ ج

 ،אستاد خوشي ڳاتي
 !تون عيد جو آئي آن

 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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١٥ 

  ،تون چنڈ ته مان چشمو
 ،ـوکان جھونمتون بو ته 

 .آڻيان ٿو پيو توکي
 ،تون دور گھڻو پر مان

 ،پناَ             ھر رאت ڏسي س
 .ماڻيان ٿو پيو توکي

 
 
١٦ 

 ،مان لوه ته تون پارس
 ،אكـسير نه אمرت رس
 ،مان ميھر تون سھڻي
 ،مان شام تون رאڌא

 ،ھا، يوسف نه زليخان
 مان مست ۽ تون موکي

 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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١٧ 

 ،אوكـاس אٿم אزلي
 ،ي אبديهאميد ڊگ

 لن ۾ نه ٿو ماپانحم
 ،كـشائون پرھتون ك

 ،آكـاس بکيو مان ير
 !ڍאپان ته كـيئن ڍאپان

 
 
١٨ 

 ،مركـين ته چکيان ماکي
 ،سركـيان ٿو نظر ساقي
 !جي نيڻ کڻي ٿي پئي
 ،تعريف كـريان كـھڑي
 ،ِ                تمثيل كـٿي אھڑي

 !ڑي وڻين ٿي پئيهتن ج
 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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١٩ 

 ،مان وא ته تون خوشبو
 ،مان ديس ته تون دאدو
 .انڀاكـر به كـڍאن كـين م

َ         تون سير  ، ته مان درياِ
 ،تون شمع ته مان شعال

 .ٿورو به ڇڄان كـين مان
 
 
٢٠ 

 ،אغيار قھارين سان
 ،آرن سان ۽ آرين سان
 .منھن عشق کي ڏيڻو آ
 ،شيرين جا ساڙ آھن

 ، پھاڙ آھنپر مار
 .فرھاد ٿي جيو آ

 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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٢١ 

 ،ٹين رאت تمنا جي
 ،ه رאت تقاضا جيهكـل

 .אڄ رאت آ وعدن جي
    کُ ل  ک

ُ                 تن حسن جو جذباتي َ

ُ نَ  م

 ،ي کنوڻن مانيج جِ ِ
 ،جذبات جي كـكـرين مان

 .برسات آ بوسن جي
 
 
٢٢ 

 ،كـڻھار جي ٹم ٹم ۾
 ،وڻ وא جي ڇم ڇم ۾
 .چپ چنگ وڄن ٿا پيا

 ، 
 ، عشق جو جذباتي 

 .אنگ אنگ وڄن ٿا پيا
 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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٢٣ 

 ،پر ڀائين ٿو بوسن سان
 ،ھان ٺارين ٿو ڇنڈن سان

 .ه جو کورو آجو با
ُ             دنگ ٿو ڏينُ           تون دنگ تي

ُ                     ڄڻ رنگ تي رنگ ٿو ڏين ُ
، 

 ، 
 .ڏي جيكـو سمورو آ

 
 
٢٤ 

 ،وسكـار جا אوھيرא
 ،ٹٻٹار ڍنڍون ڍورא
 .ٿر ٿان ٺري پيو آ

 ،خوش ٿي ۽ کلئين دل تي
 ،ٿي مست ملئين دل تي

  .אڄ ھان ٺري پيو آ
 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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٢٦ 

 ،نروؤھن گل کي אھو ڀ
 ،چاھت مان אچي چنبڑيو

 ھي كـائون ڦيرو آ؟
 ،تنھنجومونکي ته قسم 

 ،محسوس אيئن ٿئي ٿو
 .ڄڻ پھريون ڀيرو آ

 
 
٢٧ 

 ،ھكـ تنھنجو مٺو ڀڻكـو
 ،ٻيو ٻانھن كـنگڻ ڇمكـو
 !كـوئل نه كـجان كـوكـو

ُ                 ھكـ وאر وڳا سرھا

ُ        ه تکا س
، 

 ،رھاٻيو سا
 .گلشن نه کپي خوشبو

 



 

 ڇھ سٹا
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٢٨ 

 ،ئيـحث كـيوسين پـــو بـك
 ،ھكـٻئي ڏي ڏٺو سين پئي
 ھي ربط ٹٹي ويو ڇو؟
 ،ُ                    منھن الل رنگو ٿي ويو

 ،و ٿي ويوهآوאز گگ
 موضوع کٹي ويو ڇو؟

 
 
٢٩ 

 ،ھكـٻئي ڏي ڏسون ٿا پيا
 ،كـيڎو نه ڊڄون ٿا پيا
 ،مخصوص حرאس آھي
 ،طوفان אٿڻ کان אڳ
 ،برسات وسڻ کان אڳ

 .ھي ڏيک به خاص آھي
 



 

 ڇھ سٹا
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٣٠ 

 ،ست سمڈ ملي وسعت
 ،سج چنڈ كـتي دولت
 .سنسار جي دل نه ڀري

 ،אڻ كـٿمون پيار كـيو 
َ      چپ چ َ ٿ       ٿن ۾ ھ       پ تي ھَ

ُ                      جڳ جڳ نه ٹٹن ڀاكـيون ُ

ََ ، 
 .پر پيار جي دل نه ڀري

 
 
٣١ 

، 
 ،جڳ جڳ نه کٹن چميون

 !۽ موت نه مور ھجي
 ،ٹيونهير گهھن ديس جا گ

 ،فردوس ضرور كـريون
 !ھت حور قصور ھجي

 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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٣٢ 
َ    ڄئ ،ر سانملبوس ڄڀ

 ،تندور تي پھتس مان
 !ڑو ٿي پوءه جو گئپاڻ
 ،ئي ٿي جند جلي پئھ

 ،ڄڻ سنڌ جلي پئي ٿي
 !אٿ تون به کڑو ٿي پئه

 
 
٣٣ 

 ،دلجا جو ڦوھارو
 ،كـو پيار جو وسكـارو

 .دل درد جو کو روآ
 ،אستاد جي אولي ۾

 ،ھن آڳ جلي گولي ۾
 .ھي ملكـ سمورو آ

 



 

 ڇھ سٹا
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٣٤ 

 ، جو وڏو گل آئزندگ
 ،اللي جو ننڍو گل آ

 ڻي كـنھن ۾؟هپر آڳ گ
 ،ھا باغ به جاڳي ٿو

 ،ي ٿو۽ دאغ به جاڳ
 پر جاڳ گھڻي كـنھن ۾؟

 
 
٣٦ 

 ،درياھه ته ننڍڙو آ
 ،پر سمنڈ به تانگھو آ
 אو يار كـپر ڌאري؟

 ،אستاد سان تون ملندين
 ،ار אندر ڏسندينهآج

 ،ڇر ھوندي نظر ڌאري
 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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٣٧ 

 ،خوشبو ڀيني ڀيني
 ،אنگ אنگ ۾ رنگيني

ُ رُ                 אڄ تون ته אٺو ٿ

             ھا ساز ڇڑي پ
ِ              من مست ٿڑي پو

ِ          وڃجي ته ك

 ! آن ــَ
 ،سيني تي ڀٹيون سھڻيون

 ،ڻيونچولي تي وليون سھ
 !نظرن ۾ نبيسر آن

 
 
٣٨ 

 ،ھكـ چنڈ مٿان چمكـي
 ،ٻيو سمنڈ אڳيان ڇڇكـي
 !كـيئن جوش ونگي جھلجي

 ، ٿويوَ
 ، ٿوي

 ،يڎي وڃجي
 



 

 ڇھ سٹا
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 אستاد بخاري
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٣٩ 

 ،جيئن سنڌ کي سيد گھري
 ،۽ منڌ کي مرد گھري

 .אيئن توکي گرאن ٿو مان
َ                  جيئن قوم لئه بخش ر

َ    م ل
 ،ڙي 

 ،ڑي۽ عام لئه ڄا
 .تيئن تو لئه لڑאن ٿو مان

 
 
٤٠ 

 ، كـسانن جي،مزدور
 ،ار جوאنن جيهونجهج

 .دل ديس جي دولت آ
 ،אستاد بخاري جي
 ،۽ אن جي پياري جي
 .دل ديس جي دولت آ

 



 

 ڇھ سٹا
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٤١ 

 ،پورھيت جي پسيني ۾
 ،يني ۾ـي سـچ جـرويــــس

 .ٿي ديس جي دل ڌڙكي
 ،אنگاس אرאدن۾

 ،شعرن جي ڦريرن ۾
 .ل ڦڑكـيهאعالن אج

 
 
٤٢ 

 ،ه قھر جي كـوٹن ۾هكـل
 ،אڄ ڊوه جي ڦندن۾
 !אنسان جو آئيندو
 ،ڏھكـار جو ديرو آ
 ،پر مار جو پھرو آ

 אنصاف كـٿان אيندو؟
 



 

 ڇھ سٹا

The Le

 אستاد بخاري
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٤٣ 

 ،אڌ رאت جي پردي ۾
 ،حاالت جي ھڳدي ۾
 .سورאج אڀاريون پيا
 ،قيدن ۾ كـمندن ۾
 ،بندوق جي ڌڌكـن ۾

 .آوאز אٿاريون پيا
 
 
٤٤ 

ِ    ڏאت و  ! پئي ٻڌي ٿيא
 ڇو مفت ٻڎين ٿي پئي؟

 !آجھار مان نكـري آ
 ،ٿي قرب جي אقرאري

 ،كـنھن ريت مگر پياري
 !אنكـار مان نكـري آ

 



 

 ڇھ سٹا
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٤٦ 

        ڌمن ۾ א  א
ِ  چ        رين ۽ پِ  ڄُ  پ

ُ                    אڄ رאت ته אڌمين آھي

 ، ٿييچين كـٿَُ
 ، ٿييين كـٿَ

 !بي باكـ شباب آھين
 ،ٹئگور جي جذبن جو
 ،۽ مير جي غزلن جو
 .ڳمڀير كـتاب آھين

 
 
٤٧ 

 ،ن
 ،ومين آھينهجذبات جي ج

 .بي تاب رباب آھين
 ،خوشحال ۽ نذرل جو

 ،ھكـ جھد مسلسل جو
 .بي باكـ كـتاب آھين

 



 

 ڇھ سٹا
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٤٨ 

  ِ                 كـ يلي به ۽ كـيھر بي

ن ڳنڍيون  لُ    ک،ا         ِ
   ڦ، 

ُ     زدلــُ     ئي بَ           تاريخ نه چ ِ

، 
 ،ويري به ۽ وאر بي

 .جوئ ڀنڈאر ڀٹائ
 ،تون אياز آھين!אي دل

 ، نياز آھين،تنوير
 . جوئگيت آھين گدאئ

 
  
٤٩  

 ،ــَــهڳال
 ،ٹن ننڈونِ אک ال
سبب گھرجي، سكـ ال . 

، 
 ،محكـوم نه ٿئي محفل
 .بيباكـ אدب گھرجي

 



 

 ڇھ سٹا
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٥٠ 

 ،منھنجي خمار خاني ۾
 ،شعرن جي كـارخاني ۾
 .يونهتنھنجي شباب جون ڳال

 ،روكـيان ته كـيترو روكـيان
 ،دنيان ۾ رאت دن وאنگيان

 ،يونه ۽ ثوאب جون ڳاله ڏو
 
 
٥١ 

 ،ي ٺھي جڑي آئينجڻب
 ،موقعو ڏسي مڑي آئين
 تنھنجو قصور ھو يا نه؟

 ،ومي پيسهبي אختيار ج
 ،توکي ضرور چھٹي ويس
 منھنجو قصور ھو يا نه؟

 



 

 ڇھ سٹا
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٥٢ 

ُ نَ               ۾ دفن جيئن ڌ ، آ ئڌرت

               مون تي كـكـر ج

 ،سپنن ۾ منھنجو جوڀن آ
 ،توڙي جو پھتي پيري آ

 ، پيڑون، چوچڑيون،كـي چھكـ
 ،ڑيون مٺڑيونه ڳال،كـي ٹھكـ

 . ياد گيري آھكـ ھكـ جي
 
 
٥٣ 

 ،جوڀن جي ڀيڑ ۾ جوڀن
 ،وميو نچيو نون جذبنهج

 !سو ڏينھن ٿو كـٿي وسري
 ،كـي پيا ھاھُ

 ،بوسا صفا وسي پيا ھا
 !سو مينھن ٿو كـٿي وسري


	Title
	Inner Title

	Request
	About Ustad
	Sha Sitta
	Page-01
	Page-02
	Page-03
	Page-04
	Page-05
	Page-06
	Page-07
	Page-08
	Page-09
	Page-10
	Page-11
	Page-12
	Page-13
	Page-14
	Page-15
	Page-16
	Page-17
	Page-18
	Page-19
	Page-20
	Page-21
	Page-22
	Page-23
	Page-24
	Page-25


